
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày     tháng 3 năm 2020 

V/v khẩn trương thực hiện 

các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trước 

các diễn biến phức tạp mới 

của dịch bệnh 

 

                                                                         

                                     

                                   Kính gửi:   

           - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

            - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 
 

 

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 gây ra (Covid-

19) đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng. Theo thông tin Bộ Y tế cập nhật 

đến 07h30 ngày 09/3/2020, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 31/31 tỉnh, thành của 

Trung Quốc và 101 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu; có 109.650 người 

mắc; trong đó, có 3.801 người tử vong (Lục địa Trung Quốc 3.097 người; Ý 366 

người; Iran 194 người; Hàn Quốc 50 người; Mỹ 19 người; Pháp: 19 người; Tây 

Ban Nha 17 người; Tàu Diamond Princess 07 người; Nhật Bản 06 người; I rắc  

05 người; Úc 03 người; Anh 03 người; Hà Lan 03 người; Hồng Kông 02 người; 

Thuỵ Sỹ 02 người; Đài Loan 01 người; Phi-lip-pin 01 người; Thái Lan 01 người; 

San Marino 01 người; Ai Cập 01 người và Argentina 01 người tử vong). 

Đặc biệt trong các ngày gần đây, tại nước ta đã xuất hiện thêm 14 trường 

hợp nhiễm Covid-19 và có hàng trăm trường hợp tiếp xúc gần, cần phải theo 

dõi, giám sát và cách ly theo quy định, nâng tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 

tại Việt Nam là 30 trường hợp; trong đó có 16 người nhiễm Covid-19 (tính từ 

ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Các tỉnh có người 

mắc Covid-19: Vĩnh Phúc (11), TP.HCM (03), Khánh Hòa (01), Thanh Hóa 

(01), Hà Nội (04), Ninh Bình (01), Quảng Ninh (04), Lào Cai (02), Đà Nẵng 

(02) và Huế (01).  

Tại tỉnh và huyện ta, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc Covid-

19. Trước diễn biến xấu, phức tạp của dịch Covid-19, Thực hiện chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số  1364/UBND-VX ngày 07/3/2020 về việc 

kiểm tra, rà soát thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đảm bảo 

điều kiện cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đi học trở lại; 

Công văn số 1368/UBND-VX ngày 09/3/2020 về việc khẩn trương thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước các diễn biến phức tạp 

mới của dịch bệnh, để chủ động phòng, chống dịch bệnh; Chủ tịch UBND huyện 

yêu cầu:  
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1. Các phòng, ban, ngành, địa phương:  

- Tiếp tục tích cực triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; 

tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền đến tận hộ gia đình tại địa bàn tuân thủ các 

khuyến cáo, quy định phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế (giữ gìn vệ sinh cá 

nhân và môi trường sống, sử dụng nước sạch, thường xuyên rửa tay bằng xà 

phòng/ dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người, mang khẩu trang khi 

đến nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng…, có ý thức tự giác 

khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và cơ quan y tế khi gia đình có 

người đến từ hoặc đi qua vùng, lãnh thổ, quốc gia có dịch về nhà và chấp hành 

việc tổ chức cách ly theo quy định để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh…).  

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và kiểm tra việc thực hiện các 

yêu cầu, các chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, Sở Y tế, Huyện ủy, 

UBND huyện đối với các đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.  

- Tạm dừng tổ chức hội nghị, hội thảo, các cuộc họp tập trung đông người 

khi chưa thực sự cần thiết để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.  

2. Công an huyện:  

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn rà soát, nắm danh sách từng hộ gia 

đình, từng khách sạn, cơ sở lưu trú, nhất là các hộ gia đình có người đến từ hoặc 

đi qua vùng, lãnh thổ, quốc gia có dịch về nhà; thông báo ngay cho cơ quan y tế 

để tổ chức theo dõi, giám sát và cách ly theo quy định.  

- Đối với những người đến từ hoặc đi qua vùng, lãnh thổ, quốc gia có dịch 

về huyện, Công an huyện chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với y tế, 

chính quyền cơ sở chủ động rà soát, lập danh sách nơi cư trú, lưu trú tại địa bàn 

cũng như những người có tiếp xúc gần để có thể triển khai việc giám sát, theo 

dõi sức khỏe và hướng dẫn đến ngay cơ sở y tế khám, điều trị khi phát hiện có 

dấu hiệu mắc bệnh (như sốt, ho, khó thở); đồng thời, phối hợp tổ chức cách ly 

ngay các trường hợp được phát hiện đến từ, đi qua hoặc tiếp xúc gần với người 

về từ vùng dịch theo quy định.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể 

thao huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện: 

- Chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền về dịch Covid-19, các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh; đề nghị các cơ quan truyền thông đăng tải các bản 

tin về tình hình dịch bệnh chính xác, kịp thời và các biện pháp phòng, chống để 

người dân chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang, lo lắng và phối hợp 

với các cơ quan chức năng phòng chống dịch hiệu quả.  

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện tổ chức xác minh và xử lý nghiêm 

các trường hợp tung tin thất thiệt, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây hoang 

mang trong cộng đồng và làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương. 
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- Làm việc với các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng không tiếp nhận du 

khách đến từ hoặc đi qua vùng, lãnh thổ, quốc gia có dịch về huyện mà chưa 

thực hiện cách ly đủ 14 ngày theo quy định; đồng thời, báo cáo ngay trường hợp 

này cho cơ quan y tế huyện theo số điện thoại đường dây nóng: 0914 275 239 và 

0905 043 119 để tổ chức giám sát, theo dõi, cách ly y tế; tăng cường công tác vệ 

sinh môi trường toàn diện trong phòng ở, hội trường, phòng ăn… của cơ sở lưu 

trú; tạm dừng tiếp nhận tổ chức hội nghị, hội thảo, các sự kiện tập trung đông 

người để đảm bảo phòng chống dịch bệnh.  

4. Trung tâm Y tế huyện:  

- Tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh trong 

vòng 14 ngày; cách ly, theo dõi, điều trị kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh; 

thực hiện việc khử trùng các điểm nghi ngờ dịch bệnh theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương việc thực hiện giám sát, theo 

dõi, cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú. Tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, 

thông báo kịp thời cho Công an huyện và chính quyền địa phương để phối hợp 

tổ chức giám sát, theo dõi, cách ly y tế theo quy định. 

  - Hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các biện pháp chủ 

động phòng, chống dịch bệnh.  

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, 

khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… phục vụ phòng, chống dịch bệnh. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức cách ly tập trung người nước 

ngoài tại khu nhà mới của Trung tâm Y tế huyện, theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

Bình Định. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

vệ sinh trường, lớp học theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo các trường trực thuộc kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm 

cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo cho UBND huyện chỉ đạo. 

- Thông báo, hướng dẫn cho phụ huynh chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cá 

nhân cho học sinh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Phối hợp với ngành y tế huyện kiểm tra việc thực hiện vệ sinh trường, lớp 

học theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

6. UBND các xã, thị trấn  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc việc 

quản lý, giám sát, theo dõi các cá nhân, gia đình thuộc diện cách ly y tế tại nhà 

theo đúng qui định. 

 - Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý việc cách ly y tế 

tại nhà đối với công dân, hộ gia đình trên địa bàn quản lý; nếu để xảy ra việc lây 
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lan trong cộng đồng do quản lý không tốt thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND huyện và sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.  

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện 

Tăng cường công tác phối hợp, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức 

của hội, đoàn viên và Nhân dân chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp và 

khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về phòng, chống dịch Covid-19; các tổ 

chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

trong phạm vi tổ chức, doanh nghiệp. Nghiêm cấm việc che dấu, hoặc thông tin 

không đúng về dịch bệnh. Mỗi người dân phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đối 

với việc cung cấp thông tin về tình trạng sức khoẻ của bản thân và gia đình. Khi 

có người trong gia đình hoặc khách đến từ hoặc đi qua vùng, lãnh thổ, quốc gia 

có dịch đến ở hoặc tiếp xúc thì phải thực hiện khai báo cho chính quyền địa 

phương chính xác, kịp thời; tuyệt đối không tung tin đồn thất thiệt, gây hoang 

mang trong cộng đồng.  

Giao Phòng Y tế huyện theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời cho 

lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung Công văn này./. 

 

   
Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện;           

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Lưu VT.  

 

 

 

 
Trương Đề 
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